Matchplay
De wedstrijden voor matchplay zijn in volle gang. We herinneren
alle deelnemers eraan dat de groepswedstrijden afgerond moeten
worden voor 30 juni. Wie nog een wedstrijd moet vastleggen doet
dit best zo snel mogelijk via i-golf.
Reservaties maken
Graag vragen we jullie aandacht voor het maken van reservaties.
We verzoeken alle leden om hun tee times, wedstrijden, lessen en
activiteiten steeds zelfstandig in te boeken via i-golf.
Bekijk hier enkele instructiefilmpjes over de werking van de app:
https://www.golfvlaanderen.be/nl/golf-vlaanderen-info/golfvlaanderen-app
De medewerkers aan het onthaal en de sportcommissie zijn
beschikbaar voor verdere uitleg. Gelieve ons hiervoor persoonlijk
aan te spreken, zodat we de nodige demonstraties kunnen geven.
Ladies Day
Op donderdag 14 juni organiseren we opnieuw een Ladies Day.
Deze editie kun je opteren voor een 9 of een 18 holes wedstrijd.
Schrijf je snel in via i-golf!
18 holes wedstrijden
In de maand juni hebben we enkele 18 holes wedstrijden op het
programma staan.
De kick off van de maand juni wordt gegeven door Vastgoedgroep
Degroote op zondag 3 juni.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook de Play Golf Partners
Trophy op zondag 10 juni.
Op zaterdag 16 juni kunnen jullie deelnemen aan de Ecoliers Sans
Papiers Cup ten voordele van het goede doel.
Schrijf je nog snel in voor deze wedstrijden met mooie
prijzentafels!

Happy Monday
Op maandag 4 juni wordt de Happy Monday wedstrijd opnieuw
gesponsord door Dorpsslagerij Ricky.
We kijken alvast uit naar een geslaagde wedstrijddag!
WK voetbal
De wedstrijden van de Belgen zullen opnieuw op groot scherm
vertoond worden via de Renbaan. Het scherm wordt geïnstalleerd
op hole 2. Voor de mannen zal de tee box verplaatst worden, meer
info hierover volgt.
Hou er rekening mee dat dit voor enige lawaaihinder kan zorgen.
De wedstrijden worden georganiseerd op de volgende momenten:
18 juni België – Panama vanaf 17u
23 juni België – Tunesië vanaf 14u
28 juni Engeland – België vanaf 20u
Rendagen
Naar jaarlijkse gewoonte worden in juli en augustus opnieuw de
Rendagen georganiseerd. Dit betekent dat het golfterrein sluit om
12u en iedereen het terrein dient te verlaten.
Er zullen tee times beschikbaar zijn tot 10u, daarna kan er niet
meer afgeslagen worden. Om iedereen de kans te bieden om toch
een rondje te spelen, zullen er geen single tee times gegarandeerd
worden. De driving range zal sluiten om 12u.
Ook de bar zal gedurende juli en augustus gesloten zijn op
maandagen.
De eerste Rendag wordt georganiseerd op maandag 2 juli. Het
seizoen wordt afgesloten op maandag 27 augustus.

KALENDER
JUNI 2018 2017
KALENDER
september
WT 4/12 Golf de L’empereur

Dinsdag 1,Zaterdag
8, 22 en
29 augustus
2 juni
Ladies & Seniors
Vastgoedgroep
Cup
Woensdag
2, 16 Degroote
en 30 augustus
Zondag 3 juni
Midweektornooi
Donderdag
10, 17, 24
en 31 augustus
Happy Monday3,sponsored
by Dorpsslagerij
Ricky
Maandag 4Tour
juni
Summer
Vrijdag 4 en 18 augustus
Ladies & Seniors
Summer
Dinsdag
5, 12, 19 Bar
en 26 juni
Zondag 6 augustus
Tour
Inesis CupSpring
By Decatlon
+ BBQ
VrijdagDonderdag
11 en 257 juni
augustus
Twilight
Rabbits
Zaterdag12
9 enaugustus
23 juni
Zaterdag
13 juni
Rabbits +Woensdag
WT 9 Waregem
Golf
Zondag 17 juni
Zondag 13 augustus
Aperitieftornooi
Play
Golf Partners Trophy
Zondag
juni
Dinsdag
1510augustus
Aandacht Ladies
voor Day
Autisme cup
Zaterdag
19 augustus
Donderdag
14 juni
Rabbits
ZondagTwilight
20 augustus
Vrijdag 15 juni
Ostend Open + diner
Dinsdag 22Ecoliers
tem donderdag
24 augustus
Sans Papiers Cup
Zaterdag
16 juni
Junior
Jeugdstage
Zondag
27 augustus
Aperitieftornooi
Rabbits + Zondag
WT 1017–juni
Mont Garni
Summer
Tour3 september
Theorieles op
zondag
Donderdag 21 en 28 juni
WT 5/12 Waregem Golf
Zaterdag 24 juni

